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Kissa Kiiskisen salaisuus
Pidätkö sinä kissoista? Minä ainakin rakastan kovasti kaikenkarvaisia katteja, niin pörröturkkeja kuin karvattomiakin. Tämä on
kertomus eräästä hyvin kiltistä ja hienosta kissasta. Jos tämä olisi
satu, niin minun pitäisi aloittaa kertomukseni sanoin: Olipa kerran, mutta koska tämä ei ole satu, niin alkakoon tarinani toisella
tavalla.
”Hoh-hoijaa”, huokasi Kissa Kiiskinen, kun se heräsi. ”Kylläpäs
päiväunet tekivät taas hyvää.” Laiskana se jäi makoilemaan uuninpankolle eikä halunnut vielä lähteä liikkeelle. Nälkä kuitenkin
kurni jo niin kovasti, että Kiiskisen oli pakko tehdä jotakin tilanteen korjaamiseksi.
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Niin, sinä ehkä ihmettelet, mikä uuninpankko oikein on. En
muistanut kertoa, että tämä tapahtui aika kauan sitten, aikana, jolloin sinun mummosi ja pappasi olivat vielä lapsia. Silloin maalaistaloissa oli semmoiset isot, valkoisiksi kalkitut kiviset uunit, joiden päällä oli tilaa vaikka maata köllötellä, ja siellä oli mukavan
lämmintä. Sitä uunin päälle jäävää tilaa sanottiin pankoksi.
”Onkohan se Maija-tyttönen muistanut täyttää kuppini lämpimällä maidolla?” Kiiskinen mietti ja venytteli. Niinpä se nousi
hitaasti seisomaan, loikkasi varovasti tuvan lattialle ja lähti tassuttelemaan tiskipöydän vieressä odottavalle ruokakupilleen. Mutta
eihän siellä ollut mitään, ei niin pisaran pisaraa maitoa. Eikä siellä ollut tarjolla muutakaan naposteltavaa. ”Kylläpä Maija on ollut huolimaton”, Kiiskinen tuumi pettyneenä, ”olisi nyt täyttänyt
edes puolilleen kipponi, niin olisin ollut kohta kuin uusi kissa.”
”Maitoa”, Kiiskinen naukaisi vienolla kissanäänellään ensin hiljaa ja vähän ajan kuluttua hieman kovempaa: ”Antakaa maitoa.”
Lopulta se naukaisi niin kovalla äänellä kuin jaksoi: ”Minulla on
kova nälkä, antakaa minulle ruokaa!” Kukaan ei kuitenkaan kuullut pyyntöjä, sillä Kiiskinen oli yksin tuvassa. Vaikka joku ihminen olisikin ollut paikalla, tuskin hän olisi kuullut Kiiskisen sanovan ”maitoa” tai ”ruokaa”. Aivan varmasti hän olisi väittänyt,
että Kiiskinen oli vain naukunut, aivan niin kuin muutkin kissat.
Pikku Maija olisi kuitenkin ymmärtänyt, mitä Kiiskinen tarkoitti, mutta eipä Maijaa näkynyt missään. Kissa Kiiskinen alkoi olla
niin nälkäinen, että sen oli pakko keksiä jotakin. Onneksi tuvan
tuuletusikkuna ammotti selkosen selällään, ja niin Kiiskinen päätti
lähteä ulos.
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”Kai minun on pakko lähteä hiirijahtiin”, Kiiskinen tuumaili. ”Viimekertainen metsästysretki meni aivan pipariksi, kun se
hiiren pahus veti minua nenästä. Täytyy alkaa urheilla, että pysyy
vetreänä, muuten myyrätkin hyppivät silmille. Mutta kyllä minä
tänään varmasti onnistun, kun vain hiivin hiljaa ja olen tarkkaavainen.”
Kissa Kiiskinen loikkasi ensin tuolille ja siitä ikkunalaudalle.Varovasti se pudottautui ulos pehmeälle, vihreälle ruoholle. Ruoho tuntui sametinpehmeältä tassujen alla. Kiiskinen tunsi aivan
nuortuvansa, ja metsästäjän tunteet veivät voiton. Se lähti juosta
viipertämään kohti navettaa. Navetan kohdalla Kiiskinen hidasti
juoksuaan ja alkoi hiipiä hipsuttaa hiirenhiljaa ja varovasti tallin
taakse, missä se tiesi olevan hiiren kulkureitin, joka johti tallin lattian alle.Varovasti se asettui makaamaan aivan hiirenkolon vierelle
ja odotti, että saalis pujahtaisi esiin. Hievahtamatta se makasi tovin
jos toisenkin, mutta yksikään hiirulainen ei pistänyt päätään ulos
kolosta. Ei edes viiksikarvoja vilahtanut kolon suuaukon lähellä.
Hiiret olivat oppineet varomaan herra Kiiskisen metkuja.
Kiiskistä alkoi kyllästyttää huono metsästysonni. Nälkä kurni
entistä kovemmin. Se päätti lähteä läheiselle heinäpellolle, mistä sato oli juuri korjattu latoon. Saattaisihan sieltä heinänsängen
seasta oikein hyvällä onnella löytää vielä asutun hiiren- tai myyränpesän.
Höyhenenkevein askelin, korrenkaan kahahtamatta Kissa Kiiskinen hiipi pellon pientareella. Taitavin, sulavin liikkein se eteni
keskelle peltoa. Se liikkui aivan hiirenhiljaa. Yhtäkkiä se huoma-
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